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Akseli Gallen-Kallela: Talonpoikaiselämää (1887)
Talonpoikaiselämää on Gallen-Kallelan tuotannossa merkittävä teos: nuoren taiteilijan ensimmäisiä kansanelämäkuvauksia. Kansikuva johdattelee kylälehden
lukijan sivuille 4 - 5 juttuun Kaksi kurkistusta talviseen savupirttiin
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Aune Turunen, päätoimittaja

Uuden

koko ympäröivässä maailmassa. Jo yhden

hän on vastannut monin eri tavoin kylä-

ihmisiän aikana tapahtunut kehitys on

seuran toiminnasta koko seuran olemas-

ollut hämmästyttävän suurta.

saolon ajan ollen puheenjohtajanakin

Tässä

vuoden aluksi

lehdessämme

professori

jo neljä eri kautta. Toivotamme Veikko

Teivas Oksala vie meidät kurkistamaan

Riikoselle menestyksekästä toimikautta

savupirttien aikaisiin tunnelmiin. Aluksi

kyläseuran ja koko kylämme hyväksi

hän muistelee kauan sitten vierailleensa

tehtävässä työssä.

Ajan heiluri on pyörähtänyt taas kerran pe-

Hauhanpohjalla

Liikolan

Kylälehdellämme alkaa olla jo silläkin

ruuttamattoman pyörähdyksensä ja elämme

savupirtissä. Seuraavaksi hän johdat-

historiallista perspektiiviä. Lehtemme

jo vuotta 2011. Aina uuden vuoden alkaessa

taa lukijansa Runebergin “Hirvenhiih-

on perustettu vuonna 1993 ja yhä edel-

on ollut tapana vilkaista vasta eletyn vuo-

täjät“ -runoelman myötä sisäsuoma-

leen se jatkaa ilmestymistään kerran

den tapahtumiin, sen suomiin hyviin kuin

laiseen savupirttiin. Lehdessämme on

kuukaudessa

myös huonompiinkin puoliin. Vuosien vaih-

myös kuva Akseli Gallen-Kallelan teok-

tina. Kylälehteämme luetaan nykyisin

tuessa on myös aina toivottu, että uudesta

sesta

sekä paperisena että sähköisenä versiona.

tulisi edellistä parempi. Oivaltavan osviitan

1887. Innoituksen tähän maalaukseensa

paremman tulevaisuuden saavuttamiseksi

taiteilija sai juuri Runebergin “Hirven-

antanee vanha sananparsi, jonka ajatuksena

hiihtäjät” -runoelmasta. Toivottavasti

mme haluamme kiittää kaikkia lehden

on muistuttaa neljästä asiasta, joiden huo-

tämä Gallen-Kallelan teos ja Oksalan

tekemiseen osallistuneita talkoolaisia ja

mioiminen ihmisten kanssakäymisessä olisi

heksametrisuomennos Runebergin teks-

yhteistyökumppaneitamme! Toivomme

omiaan edistämään asiaa:

tistä välittävät lehtemme lukijoille sisäti-

yhteistyömme jatkuvan edelleen hyvissä

lan lämpöä ja takkatulen loimua kylmän

merkeissä kuten tähänkin asti.

– Nämä neljä eivät koskaan palaa
takaisin:
nuoli,

puhuttu

kulunut

sana,
aika,

ammuttu
laiminlyöty

tilaisuus.

sijaitsevan

“Talonpoikaiselämää”

vuodelta

Kyläseuran uudeksi puheenjohtajaksi on

nähdä, mutta aikojen myötä tapahtuvan

valittu Veikko Riikonen. Tosin uuttahan

kaikkinaisen kehityksen voimme havaita

homma ei Riikoselle suinkaan ole, sillä
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VUOKRAT TAVANA PUTKILAHDESSA
JUHLA- TAI HARRASTUSKÄY T TÖÖN TOIMITILAA

Ilmoita
Putkilahden kylälehdessä

Koulun käyƩökorvaushinnat
Koko koulu
Luokkahuone
Jumppasali
Keittiö ja ruokala
Sauna 30 euroa/kerta

tunti
20 euroa
5 euroa
5 euroa
10 euroa

1/2 vrk
50 euroa
15 euroa
15 euroa

1/1 vrk
80 euroa

alkaen vain
20 euroa/kerta

Tiedustelut ja varaukset: Marja Riikonen p. 0400 647 909

A s unto v u o krattava n a
Putkilahden kyläseura ry tarjoaa vuokralle päätyhuoneiston

90 m2, 3 h+keiƫö+kph

Kiinteistössä myös sauna, kellari, viljelypalsta ja varastoƟloja.
Vapaa heƟ. Tiedustelut puh. 0400 647 909/Marja Riikonen

Parturi-Kampaamo
Mirkka Tuominen
Tammijärventie 256
19910 Tammijärvi
puh. 044 5035128
ma-pe 9-17
ilt. ja la sop.muk.

Martinpolku 23, Korpilahti puh. (014) 841 300

Putkilahden

4

Kylälehti

K AAKS
KSII

KUR KIS TTUS
KURKIS
US TA
TALV
TA
LV IS
ISE
EEN
E N SAV UP IR TTIIN
T T IIN

K OTISEUTU

Ken on kurkistanut aitoon, toimivaan savupirttiin tai kenties asunut sellaisessa, ilmoittautukoon (teivas.oksala@soukanharju.fi). Itse en ole ehjää savupirttiä nähnyt muualla
kuin museoissa. Helmer Selin vei meidät kerran 50-luvulla katsomaan Liikolan savupirt-

kiipeän mäelle ja katselen kylän valoja

tiä, mutta sen katto oli luhistumaisillaan ja vanha emäntä nyreissään, kun vieraat tulivat

taivas on pilvessä, pakkanen on lauhtunut

muka nauramaan alkeellista asumismuotoa. Näin ollen joudun turvautumaan ylioppilaaseen, joka 1823–1825 näki Saarijärvellä useitakin savupirttejä ja pystyi myös tilittämään

tulee lämmin tunne

kokemansa.
J. L. Runeberg avaa heksametrieepoksensa Hirvenhiihtäjät näin:

kotiseutu minulle rakas

Iltainen oli syöty. Ja jäänyt myös oli torpan
myös ihmiset valojen takana

pöytään loppuja vain, vähän kaljaa tuoppien pohjiin,

iloineen ja suruineen

kantoja reikävän leivän ja muikkuja, myös perunoita.

ovat läsnä

Pirttikin lämpimän herttainen oli, luota kun lieden

ajattelen heitä

hiillos räiskyessään tulen hehkua henki ja peitti
pilviin tupruaviin katon: vain pärepuut, reki vaivoin

vuodet vaihtuvat, kesät ja talvet

nähtiin orsien päällä – ne saivat kuivua siellä.

maisema säilyy

Korkeuteen savu leijui, kun pimeän katon alle
loimua loi päre vain, siten ehtootoimia torpan

yksinäinen kulkija polulla joen rannassa

helpottain valollaan. Emännöiden ahkera Anna

puiden kuvajaiset mustassa vedessä

itselleen sekä miehelleen pani sänkyä kuntoon.
Kattilan karstoja taas tytär huuhteli pois liki muurin

koskikara sukeltaa jäiseen veteen

laulujakin hyräellen, ja reipas, uuttera poika

nousee nokassaan ruokapala

varsoja hoiteli, kun tömisyttivät nuo oven luona,
jauhoja appeeseen lisäten lujan kaukalon täytti.

lumi kietoutuneena puiden oksille

(suom. Teivas Oksala)

hangen hohtava valo
Jos lukija pitää esitystä sisäsiistinä sepitteenä, jolla ei ole todellisuuspohjaa, runoilija voi
palaan kotiin, mieli on kevyt

vedota samana vuonna (1832) ilmestyneeseen kirjoitelmaansa ”Muutamia sanoja Saari-

on helppo hengittää

järven pitäjän luonnosta, kansanluonteesta ja elintavoista”, jonka laajasta savupirttikuvauksesta lainaan muutaman yksityiskohdan Juhani Ahon suomennoksena:
Kirsti Kupari
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Sisään astuessa kohtaa siinä outoa kulkijaa odottamaton näky. Muodottomista honkahirsistä ja palkeista sommitellut seinät ja lattia ovat nokimustat, edelliset savusta

P UTKILAHDEN

KYLÄN

ja jälkimmäiset kaikesta, mikä vuosien kuluessa on turhaan saanut pesua odottaa.
Lakea näkyy harvoin; se on kätkeytynyt savupilven taa, joka mustanharmaan telt-

NETTISIVUJEN

takaton tavoin riippuu seitsemän tai kahdeksan jalan korkeudella lattiasta, varjostaen, mutta ei vaivaten. (…) Ikkunoita ei ole, ainoastaan luukkuja, joita tarpeen

KÄVIJÄSEURANNASTA

mukaan avataan ja suljetaan. Oikein käsittääkseen tämän asunnon omituisuuden on
se nähtävä talvi-iltana. (…) Suunnaton, paksuista petäjähaloista tehty pystyvalkea

Putkilahden Kylälehti perustettiin vuonna

roihuaa takassa ja luo häikäisevää valoaan tupaan, jota vielä valaisevat sekä seinän-

1993 ja on siitä lähtien ilmestynyt kuukau-

rakoihin että lattialle seisoviin pihteihin pistetyt päresoihdut. Tässä välkkeessä liikkuu

sittain, yksittäisiä poikkeuksia lukuunotta-

tai lepää useimmiten suurilukuinen ihmislauma.

matta. Kylän nettisivut www.putkilahti.net
avattiin lokakuussa 1995. Kylälehti ja netti-

”Ihmislauma” käsittää iltapuhdettaan viettäviä naisia, miehiä, vanhuksia, kerjäläisiä, loisia
ja uunilla kisailevia lapsia jne. Runoilija ei kasaa kaikkea mahdollista eepoksensa alkuun,

sivut täydentävät toisiaan.
Kylälehden tilaaminen ja lukeminen
on tietoinen valinta, mutta nettisivuille voi

vaan jättää osan tuonnemmaksi.
Jos joku vielä tämän jälkeen väittää, että arkikuvaus ei luonnu heksametrityyliin,

osua myös aivan sattumalta kuka tahansa

Runeberg, antiikintutkija, voi vetää valttikortin lähes kahden vuosituhannen takaa:

internet-käyttäjä Alaskasta Naurusaarille tai

Rooman kansallisrunoilijan Vegiliuksen kuvauksen italialaisen talonpoikaisperheen puh-

Siperiasta Chileen.
Putkilahden nettisivuilla on kävijä-

detöistä (Georgica I 291-296):
Voi joku talvisen yön läpi valvoa, kun tuli räiskyy,

seuranta, joka kokoaa tilastotietoja sivujen

soihtuja hammastain pärekirveellään terävällä.

käytöstä. Tämä juttu perustuu näihin tietoi-

Vaivaa valvomisen oma puoliso laulaen lientää:

hin. Edellinen kävijäseurantajuttu julkai-

pirtaa juoksuttaa heleästi hän loimia pitkin

stiin viisi vuotta sitten, Kylälehden tammi-

tai makean mehun taas saostaa tulen hehkuvin voimin

kuun 2006 numerossa.

lehvin pyyhkien pois padan pinnan kiehuvan vaahdon.

Kävijäseuranta laskee ”kävijät” osapuil-

(suom. Teivas Oksala)

leen tällä tavalla: Kävijöiden lukumäärä
on niiden tietokoneiden lukumäärä, joilta

Italiassa ei tunnettu savupirttiä, mutta olennaista kuvauksessa on talvi-ilta, tulen loimu,

ollaan yhteydessä Putkilahden nettisivuille.

isännän ja emännän puhdetoimet, emännän laulu, jota vastaa tyttären hyräily Runeber-

Jos esimerkiksi perheessä on yksi tietokone,

gillä, eikä vähiten rakastettava kokonaistunnelma.

jolta Putkilahden sivuja lukee vaikka kolme

Runeberg eläytyi Saarijärvellä tarkalla silmällä ja herkällä korvalla talonpoikaisväestön
arkeen, vaikka osasi suomea vain muutaman sanan. Kokemaansa hän tilittää näin:

perheenjäsentä, niin ohjelma laskee kävijöiden määräksi yhden, ei kolmea. Jos sama

Tulin metsästysretkellä erääseen pirttiin levähtämään. Tupa oli täynnä lapsia, paitsi

henkilö lukee Putkilahden sivuja vaikkapa

vanhempia ja nuorempia aikaihmisiä. Lähellä uunia oli tankojen päälle asetettuja

kotikoneelta ja työpaikan tietokoneelta, on

petäjän sisäkuoresta viilleskeltyjä keltaisen ruskeita kaistaleita, karkeita kuin paksu

kävijöiden määrä kaksi, ei yksi. Suurem-

nahka. Kysyin sen enempää tarkastamatta, mitä ne ovat ja mihin niitä käytettäisiin,

paa virhettä tekemättä voidaan ajatella, että

ja isäntä vastasi: ”Hyvä herra, niistä tulee leipää”. Sen enempää hän ei puhunut,

”kävijä” on sama kuin yksittäinen henkilö.

mutta ääni, jossa soi yht’aikaa ”etkö sitä tiedä?” ja ”sinä et sitä tiedä”, oli sydäntä
särkevä.

Kävijäseuranta tilastoi kävijät päivittäin, mutta tähän juttuun tiedot on

Teivas Oksala

poimittu
Yhden

seurannan
kuukauden

kuukausitasolta.
aikana

kävijöitä

on nykyisin lähes kaksi tuhatta, kun
2000-luvun puolivälissä kävijämäärä pysyt-
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teli hiukan yli tuhannen kävijän tasolla.
(Ks. oheinen graafi: VuosiƩainen keskimääräinen kuukausikävijämäärä) Vertailun vuoksi Putkilahden Kylälehden kuukausipainos on 340 kpl ja lehdellä on tilaajia
260 kpl.
Näyttää siltä, että sama kävijä vierailee
sivuilla harvakseltaan, keskimäärin pari
kolme kertaa kuukaudessa, kävijöiden välillä
on suuria eroja. Viikonpäivistä suosituimmat ovat vuodesta toiseen maanantai ja
tiistai, kun taas lauantai ja sunnuntai ovat

Noin 18% (viisi vuotta sitten 30%) päätyy

Näyttää siltä, että Putkilahtea koskevat

hiljaisimmat. Viisi vuotta sitten sivuilla käyt-

Putkilahden sivuille antamalla hakukoneelle

perustiedot: palvelut, tapahtumat, kylän

iin päivisin eniten kello 10-12 sekä 17-19.

Putkilahtea koskevan hakusanan tai haku-

perustiedot, kyläseura ja kylälehden uuti-

Nyt näyttää siltä, että kävijämäärä on melko

lauseen. Käytetyt hakulauseet näyttävät vaih-

sarkisto ovat vuodesta toiseen nettisivujen

tasaista koko päivän klo 9:stä klo 23:een.

tuvan vuodenaikojen mukaan. Joulukuussa

luetuinta aineistoa. Tuo johtuu varmaan

2010

olivat

siitä, että aina kun luetaan uusimmat uuti-

NETTISIVUILLE VOIDAAN TULLA MO-

”Putkilahti”, ”Putkilahti lehti”, ”myyrän

set, vilkaistaan samalla myös kylän perusti-

NELLA TAVALLA Käyttäjä, joka kirjoittaa

jäljet”, ”pulmuset”, ”joulukuusen historia”,

etoja.

nettisivujen osoitteen suoraan tai on tal-

”Putkilahden kylälehti”, ”metsuri”, ”Marjut

lentanut osoitteen tietokoneelleen, tulee

Haapakangas”,”putkilahti.net”. Esimerkiksi

KÄVIJÖIHIN LIITTYVIÄ TEKNISIÄ TIETOJA

kylän sivuille tietoisesti. Tässä on tapah-

kesäkuussa 2010 käytetyimmät hakusanat

Kävijöiden tietokoneiden yleisin käyttöjär-

tunut selvä lisäys. Nyt noin 75 prosenttia

olivat ”Putkilahti”, ”Putkilahti jazz”, ”jazz”,

jestelmä on Windows(79%). Muita ovat

kävijöistä toimii näin, viisi vuotta sitten

”päivät seutuvilla Päijänteen”, ”putkilahti.

Mac(2,3%) ja Linux(1,2%). Viisi vuotta

noin 30%. Arvelen kehityksen osasyyksi

net”, ”Putkilahden kylätalo”, ”linnunpoi-

sitten vastaavat prosenttiluvut olivat 98%,

sen,

käytetyimmät

hakulauseet

osoitetta

main-

kasen ruokinta”, ”Kati Knuutila”. Hakulau-

1,1% ja 0,5%. Tuoreen tilaston käyttöjärjes-

Kylälehden

etusi-

seiden kirjo on suuri, tässä mainitut haku-

telmistä näyttää puuttuvan n. 17%, kävijä-

vulla, josta käyttäjä sen muistaa tai on

lauseet tuottavat vain noin 20 prosenttia

tilasto-ohjelma on niputtanut ne luokkaan

tallettanut tietokoneensa suosikkilistalle.

kaikista hakulauseiden Putkilahti-osumista.

”tuntematon”. Käyttöjärjestelmissä alkavat

että

ostetaan

nettisivujen
jatkuvasti

nostaa päätään mobiilikäyttöjärjestelmät,

Noin 7 prosenttia tulee sivuille jonkin muun
nettisivun

sisältämän

Putkilahti-linkin

KIINNOSTAVIMMAT

JUTUT

Joulukuun

kuten Symbian.

2010 aikana nettisivujen klikatuimmat jutut

Yleisin selain on Microsoftin Inter-

Näitä Putkilahden sivuille johdatta-

ja asiat olivat: Putkilahden palvelut, Putki-

net Explorer (54%) ja toiseksi yleisin

neita nettisivuja ovat mm. http://www.

lahden tapahtumat, Perustietoja Putkilah-

on Mozilla-selain (34%), (yleensä Moz-

jyvaskyla.fi/asuminen/kaupunginosat,

desta, Kylälehden uutisarkisto, Putkilahden

illa Firefox). Seuraavina Safari (7%) ja

http://www.jyvaskyla.fi/korpilahti,

http://

kyläseura, Risto Mattila, oman kylän osaava

Opera (0,9%). Viisi vuotta sitten vastaavat

Wikipedi-

mies/kylälehti huhtikuu 2006, Joulukuusen

prosenttiluvut olivat 79%, 18%, 0,7%,

akin tuntee Putkilahden: http://fi. wiki-

historiaa/kylälehti joulukuu 2009, Jarmo

0,8%.

pedia.org/wiki/Putkilahti.

Myös

Putki-

Ahonen,

lahden

Facebook-sivulta

tullaan

kylän

maaliskuu 2003, Wanhat kuvat/ kylälehti

sivuille.

Putkilahden

Facebook-sivulle

marraskuu 2010, Kuulumisia kyläseurasta

Lähde: Putkilahden nettisivujen kävijäseu-

pääsee helpoimmin kirjoittamalla haku-

ja muitakin mietteitä/kylälehti marraskuu

ranta

koneelle hakusanat Putkilahti Facebook.

2010.

kautta.

vespuoli.tripod.com/id3.html.

metsien

Risto Perttula

ammattimies/kylälehti

Putkilahden
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Kuva: Osmo Weijo

K YLÄ
Y LÄN
N

PIKKUJOULUT

S EURALAS SA

Nuorisoseura järjesti perinteiset koko kylän pikkujoulut 5.12.2010. Talkoo-

että joulutunnelma alkaa siitä, kun Putkilahden lapset laul-

väkenä puuhasivat lauluryhmä Putkilahden Pulmuset. Esiintymisestä vastasi-

avat ”Heinillä härkien kaukalon.”

vat Putkilahden lapset Vihdistä tulleiden vierailijoiden kanssa.

Siitäpä olikin mukava jatkaa itse kunkin omien jou-

Ohjelma koostui perinteisistä numeroista: tanssista, laulusta, soitosta ja
tietenkin joulupukin vierailusta. Todellinen yhteinen jouluhenki heijastui

luaskareidensa pariin. Kiitos kaikille järjestelijöille ja esiintyjille.

katsojan näkökulmasta esimerkiksi siten, että teini-ikäiset ja taaperot mahKatri Ruth

tuivat samalle lavalle yhteiseen tonttutanssiin ja laulukuoroon. Ohjelmassa
oli mukana myös moderneja sävyjä, kuten rap-sovitus laulusta Soihdut sammuu.
Ohjelmapäällikkönä puuhasivat Mirja Könnö ja hänen tyttärensä Satu

HANKI UUDET JÄTEASTIAT MEILTÄ
KOTIIN TOIMITETTUINA

Kuokkanen. Yleisö pääsi mukaan yhteislaulun merkeissä ja urakoimaan joulupuuron syönnissä. Kun on itse ollut mukana Putkilahden joulujuhlissa katsojana ja aikanaan myös esiintyjänä noin 35 vuoden ajalla, niin on todettava,

600 ltr

Pulmuset
240 ltr

<> JÄTTEENKULJETUS
<> VAIHTOLAVAT
<> LOKAHUOLTO
<> VIEMÄREIDEN AVAUKSET
<> JÄTEHUOLTOTUOTTEIDEN
MYYNTI

S I H VA R I OY
www.sihvari.fi, info@sihvari
Puh. 010 525 1640

Putkilahden
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A INO A HOSEN
PITKÄ MATKA
Aino Ahonen syntyi joulun alla 1924 Sortavalan edustalla Tuloilan saarella Tiaisen
perheen kymmenenneksi lapseksi. Vakaasti
maanviljelyksestä elävässä yhteisössä ei silloin voitu aavistaa, mitä mullistuksia elämä
toisi tullessaan Ainon elinaikana.
Ensimmäinen

pysähdyttävä

muutos

elämään tapahtui Ainon ollessa 11-vuotias. Hän muisteli sitä usein, kertoi tarkkana kuvana, kuinka hän oli tuvassa kutomassa sukkaa, kun äiti ja isä tulivat vakavina
kamarista ja kertoivat, että 19-vuotias
Tauno-veli oli kuollut lentävään keuhkotautiin. Seuraava iso järkytys oli talvisota ja

Tämäkin työ sujui niin hyvin, että maine

mertoja, miten eri vuodenaikoina kannatti

evakkoon lähtö, kun Aino oli 15-vuotias.

kiiri kylällä ja kehruutyötä olisi ollut jat-

kalastaa ja miten ne saaliit oli hyvä valmistaa

Kotona olivat enää kaksi nuorinta tytärtä

kuvasti. ”Mutta enhän minä niin nuorena

ruoaksi.

ja he saivat luonnollisesti huolehtia sekä

halunnut ruveta miksikään kehruumum-

Kuolema tuli taas vieraaksi ja elämä

naisten että miesten töistä, kun vanhemmat

moksi!” Niinpä Aino muutti Jyväskylään

Keskisessä muuttui Ainon jäätyä leskeksi.

alkoivat olla jo heikkoja.

Ensimmäiseltä

Tikkaan asumaan sisarensa perheeseen ja

Naapurin pellolta löytyi sitten aikanaan uusi

monivaiheiselta evakkomatkalta palattiin

Kypärämäkeen leipätehtaalle työhön. Kes-

mies, Pentti Ahonen. Lapsia alkoi tulla tiu-

vielä kotiin. Ennen toista lähtöä Aino sai

ällä työmatkan saattoi tehdä polkupyörällä

haan tahtiin eivätkä talon työt vähentyneet.

veljensä ja sisartensa kanssa saattaa vanhem-

ja talvella pääsi kävellen oikaisemaan Jyväs-

Viiden vuoden aikana syntyivät Jarmo,

mat hautaan. Vaikka nuorimmaiset joutui-

järven yli.

Jorma, Jaana ja Jari, ja sinä aikana Aino itse

vat kohtaamaan lopullisen evakkomatkan

Matka jatkui. 1950-luvulla Aino tuli

ilman vanhempien tukea, heille oli tärkeää,

emännäksi

ja

miten suuri ilo lapset olivat, vaikka ylira-

että vanhemmat säästyivät kodin jättämisen

pienen Raija-tytön äitipuoleksi. Pientilalla

situs johti vaikeisiin sairauksiin: astmaan

surulta ja evakkomatkan vaivoilta. ”Oli se

työtä riitti sekä karjanhoidossa että maan-

ja reumaan jo lasten ollessa pieniä. Isona

niin hyvä, että saivat jäädä sinne”, muisteli

viljelyssä. Suuren järven läheisyys oli tuttua

apuna lastenhoidossa oli naapurista Huvilan

Aino usein.

lapsuuden ajoilta ja kalastus mieleistä lisä-

vanhaemäntä ja pahimpina sairausaikoina

Sortavalan maalaiskunnan väki sijoitet-

työtä ja ruokatalouden rikastuttaja. Aino

kävivät kodinhoitajat. Vesi haettiin saaveilla

tiin Jyväskylän seudulle. Tänne jäivät useim-

toikin mukanaan monipuolisen karjalaisen

lähteistä Päijänteen rannasta. Jokapäiväisenä

mat Ainonkin sisarukset. Aluksi Aino oli

ruokaperinteen ja kiinnostuksen ruoanlait-

apuna oli kuitenkin oma sisu ja Ainon

Nyrölässä, jonne hänen kaksi sisarustaan

toon. Laatokan saarelta tulleelle Päijän-

ikäpolvelle niin tavallinen tottumus kovaan

asettui. Muiden maataloustöiden ohessa

teen läheisyys ja kalastusmahdollisuus oli

työntekoon. Pientilojen emännillä näille

Aino alkoi kehrätä emännille hienoja vil-

erityinen ilo. Aino muisti vielä viimeisinä

ominaisuuksille on ollut aina käyttöä. Lup-

lalankoja

vuosinaankin kertoa miten hän teki made-

poaikoja ei päiviin ja viikkoihin mahtunut,

ohuisiin

huonekalukankaisiin.

Korospohjan

Keskiseen

ehti täyttää 40. Kaikissa puheissa kuului,

Putkilahden
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kesä- ja äitiyslomia ei ollut.

Televisio oli toinen tietolähde, jota Aino

kuukautensa sairaalassa. Se oli varmasti

Ahosen lasten kasvamisen aika oli myös

kriittisesti seurasi. Kuluneiden kymmenen

raskasta ihmiselle, joka oli huonokuntoi-

koko Korospohjassa vilkkaan elämisen aikaa.

vuoden aikana keskustelimme elämästä Kar-

senakin tottunut huolehtimaan itsestään,

Asuttuja taloja oli paljon ja lähes kaikissa

jalassa, evakkomatkoista, käsitöistä, maaseu-

ympäristöstään ja läheisistään. Joulukuun

useita lapsia. Maantie kulki vierestä, kauppa-

dun töiden muutoksista, lasten kasvamisesta

kahdeksannen aamu oli hänelle tärkeä:

auto kävi säännöllisesti; samoin kulkivat

ja kasvatuksesta, Putkilahden ja Korospohjan

Jaana-tyttären syntymäpäivä ja Pentti-puoli-

linja-autot, vaikka Korpilahti oli lossimat-

elämästä ennen ja nyt, siis koko elämästä.

son kuolinpäivä kymmenen vuoden takaa.

kan takana. Naapurissa asui monitoimimies

Aino oli meidän perheellemme monipu-

Silloin oli lupa luovuttaa ja lähteä.

Voitto Salmela, jonka mukana tuli ihmisiä ja

olinen opas uuteen ympäristöömme, kipu-

tapahtumia. Koroslahden rannat olivat vielä

jensakin keskellä vireä keskustelija.

avointa kulttuurimaisemaa, pellot huolellis-

Aino

joutui

sairastamaan

Maija Kalin
viimeiset

esti viljeltyjä, ”ojanreunatkin niitettiin, eivät
kasvaneet pajua”. Kotipihasta näki kauas
Päijänteelle.
Iän ja sairauksien lisäännyttyä viljelystä
ja karjasta luovuttiin, kalastuskin jäi, marjastusta varten istutettiin pieni pelto herukoita
pihanreunaan ja Jarmo rakensi vanhemmilleen mukavan ”syytinkituvan”, jossa Aino sai
kätevän keittiön ruoanlaittoa, leipomista ja
säilömistä varten. Loppuun asti Aino hoiti

Koulupuiston kehittämishanke II

kotinsa, pesi ikkunat monta kertaa vuodessa

Hankkeen nimi: Lämpöhanke/ulkorakennuksen perusparantaminen

ja rollaattorin avulla ripusti pyykit raikkaasti

Toteutusaika:1.1.2010 – 31.12.2012

ulos kuivumaan. – Kerran kun muistelimme
entisajan huushollinpitoa, minä jossain

Työt Koulupuiston kehittämishankkeessa ovat edistyneet mukavasti. Marraskuussa

välissä muistin, että ennen sitä pestiin laipi-

Kalle Turma kävi asentamassa luokkahuoneisiin kaksi ilmalämpöpumppua. Olemme

otkin, kun oli uunilämmitykset, mihin Aino

koeajaneet laitteita jo usean viikon ajan. Toistaiseksi ei mitään ongelmia ole esiin-

topakasti: ”Kyllä minä vieläkin pesen laipiot

tynyt. Nyt vain seuraamme miten öljyn ja sähkön kulutus kiinteistössä muuttuu ja

jouluksi ja juhannukseksi!”

toivottavasti säästöä syntyy lämmityskustannuksissa.

Minä tutustuin Ainoon vasta kymmenen

Varastorakennuksen kunnostaminen on edistynyt siten, että vanhan navetan tiil-

vuotta sitten, kun tulimme naapureiksi

irakenteet on siivottu pois ja uusi lautaseinä on asennettu tilalle. Seuraavaksi pääsemme

tien toiselle puolelle. Aino oli jo reuman

tekemään ovia. Uuden seinän kohdalle teemme kaksi liukuovea. Uusi seinä ja liuku-

runtelema ja sairaudet sitoivat hänet tiu-

ovet on tarkoitus maalata punaiseksi, samalla värillä kuin rakennuksen vanha osa.

kasti pieneen kotiinsa. Ulkoisesti rajattu

Varastorakennuksen vanhat keltaiset ovet ovat osittain lahonneet ja nekin pitää uusia.

elämänpiiri ei lannistanut Ainoa. Hän hoiti

Nämä ovet ovat puusepän tekemiä ja vastaavia ei voi kaupasta ostaa. Toivottavasti

ruokatalouden innostuneesti ja taitavasti

kylältä löytyy taitavia puuseppiä tekemään ovista uudet näköiskappaleet.

karjalaisia perinteitä meille nuoremmillekin
siirtäen mutta samalla hyvin ennakkoluulottomasti avoimena kaikelle uudelle. Joka
viikko hän paistoi karjalanpiirakat, mutta
aina oli myös jotain uutta kahvileipää. Reseptejä löytyi lehdistä, jotka hän tarkoin luki ja
pysyi siten ajan tasalla maailmanmenosta.

Valto Koskinen
Putkilahden kyläseura ry
p. 050 563 7344
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J ARMO W EIJO
PALASI

R IIHILAHTEEN
Eräänä kauniina kesäiltana 2008 olimme
kesävieraideni kanssa juuri saunoneet, kun
tyynessä kelissä alkoi naapurista kuulua
tuttua ääntä: karaoke-Matin laulua. Läksin
rohkeasti Riilahteen kuokkimaan, kun olin
päivällä saanut vinkkiä Jarmo Weijon 50-v.
juhlista. Läsnä olijat olivat pääasiassa Jarmon
työkavereita ja muita ystäviä, mutta tulin
toki hyvin vastaanotetuksi ja kestitys oli runsas. Lahjaksi vein pika-apua potentiaaliseen
nälkätilaan: muikkusäilykettä.
Jarmo paluu-muutti Riilahteen alkuvuodesta 2009, kun Sirpa ja Paavo olivat
edellisenä syksynä ilmaisseet aikeensa muuttaa kirkonkylälle asumaan. Talossa tehtiin
omistajanvaihdon

yhteydessä

remonttia,

ja vanhaa lämmitysjärjestelmää uudistettiin hankkimalla mm. nykyaikainen kattila.
Polttoaineena säilyi luonnollisesti puuklapi,

fysioterapeutti ja hän on ollut pitempäänkin

Korpijoen rannalla, palveluita liki. Heitä

ilmastopäästöjen kannalta hyvä valinta ja

Tampereella, kuntosalivälineiden myynnissä

näkee usein Putkilahdessa: joskus Jarmo

omalta tilalta saatavissa.

toimien. Hänellä oli aiemmin Muuramessa

tarvitsee lämmitysapua työvuorojen takia,

fysikaalinen

eikä pulla lopu pakkasesta kun Sirpa käy

Kotitaloon paluu oli pitkän kaaren

hoitolaitos

yhteisyrityksenä

takana, nykyään vanhempana konstaape-

toisen yrittäjän kanssa. Ilkka osti Jyväsky-

talossa leipomassa

lina Liikkuvan poliisin Jyväskylän yksikössä

lästä talon ja remontoi sen, ja miestä näkee

antaa lämpönsä. Kesäisin saapuvat yhä

toimiva Jarmo lähti ”Kekkosen aikaan”

Putkilahdessakin aina silloin tällöin. Molem-

tutut kesävieraat Saksasta, kun jo yli 30 v.

poliisikouluun Tampereelle. Sieltä työ vei

mat veljekset ovat tehneet pikkupojasta asti

on kulunut ensivisiitistä niin polvi on vaih-

Helsinkiin lähes 16 vuodeksi, pääosan

karjatilan maataloustöitä ja autelleet kesäa-

tunut nuorempiin. Taisi tässä eräänä kesänä

työtehtävistä tapahtuessa moottoripyörän

jan sesonkeina myöhemminkin, lomillaan.

saksalainen voittaa tulitikun heiton Virran

selässä. 1997 tuli aika palata kotiseudulle

Veljesten setä Pertti Weijo, joka asui Riilah-

Puodin pihassa, kuulemma.

työn jatkuessa Jyväskylässä, missä hän toimii

dessa suurimman osan elämästään, muutti

edelleen. Kaksipyöräinen vaihtui aikanaan

kirkonkylälle muutama vuosi sitten. Pertti

Tervetuliais-toivotuksin

nelipyöräiseksi ja se on varmasti ollut suuri

sai rauhallisen lopun elämälleen 76 vuoden

kirjoitti ja kuvasi naapuri

helpotus työolosuhteiden osalta.

ikäisenä Korpihovissa loppuvuodesta 2010.

Jarmon velimies Ilkka on ammatiltaan

Paavo ja Sirpa viettävät eläkepäiviään

– samalla leivinuuni

Timo S.

Putkilahden
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Veikko Riikonen
kyläseuran puheenjohtajaksi

ykkösasioita. Jäätyvvät vesiputketkin on korjatta-

Uuden puheenjohtajan mietteitä; Kylä-

virkamiehiin ja luottamusmiehiin. Ei kyläseura,

seura katsotaan tarpeelliseksi, tai ainakin

eikä kylän muutkaan seurat tee mitään, vaan

luulen niin, mutta puheenjohtajaa on vaikea

niissä toimivat ihmiset. Sähköpostiosoitteeni on

löytää.Ehkä vastuu pelottaa. Koulupuiston

vriikonen(at)luukku.com. Jos on asiaa kirjoitel-

toiminnan pyörittäminen kannattavasti ja

kaa. Kuvassa Veikko Riikonen, kyläseuran pj jo 15

lämpöhankkeen jatkaminen on tämän vuoden

vuotta sitten.

•

Putkilahden Kyläseura ry

vuoteen 2014 mennessä

toteutetaan lämmitysjärjestelmän
korjaus ja täydennys vaihtamalla

KYLÄSEURAN
TOIMINTASUUNNITELMA

•

vanha keskuslämmityskattila

4. Tiedotus ja sidosryhmäyhteystyö kau-

uuteen

punkisuhteet

jatketaan ulkorakennuksen

•

tiedotustoimintaa jatketaan internet-sivuston avulla ja annetaan

peruskorjausta

2O11

VUODELLE

va. Edunvalvontaa ja suhteita tarvitaan Jyväskylän

tarvittaessa tilaa myös muille kylä-

Putkilahden kyläseura ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton seura, jonka tar-

2. Kylätoiminnan jatkaminen ja yhteiset

toimijoille, tiedottaminen turvataan

tapahtumat

kylätasolla kylälehteä apuna käyt-

•

täen

järjestetään virkistystoimintaa: teat•

mahdollisissa

yhteistyöhankkeissa

koituksena on työskennellä toimialueensa

teri, konsertti, retket ja pulkkamäki

sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisien

toiveiden mukaan

mukana olo naapurikylien ja kun-

järjestetään kesällä 13. kerran

tien kanssa

olojen kehittämiseksi, viihtyisyyden lisää-

•

•

kannustetaan Jyväskylän kaupunkia

miseksi sekä olla toimialueensa asukkaiden

Putkilahden jazz-tapahtuma, mikäli

yhdyssiteenä ja yhteistoiminnan kehittäjänä.

mahdollista

tiedottamiseen

viedään 100 euron varpajaisraha

vaihtoon

kylälle syntyneille vauvoille

kanssa: aluelautakunta on tähän

toivotetaan uudet asukkaat tervet-

hyvä väline

Seuran

toimintaa

johtaa

ja

ohjaa

•

vuosittain valittava johtokunta ja kaksivuotiskausiksi

valittu

puheenjohtaja.

•

Jaokset

raportoivat

toimin-

3. Kylämaiseman arvot ja asuinympäristö
•

nastaan johtokunnalle.
On suotavaa jättää aloitteita tai kertoa

•

ideansa kyläseuran johtokunnalle seuran toimintaa varten.

•

siivotaan keväällä Vespuolentien

nan rahoitus
•

hallinnollinen työ: johtokunnan

tienvarret

kokoukset joka toinen kuukausi,

suoritetaan muita maisemanhoidon

yleiset kokoukset kaksi kertaa vuo-

toimenpiteitä tarpeen mukaisena

dessa

ollaan mukana vesireitistön ja vesi-

•

pääasiallinen tulonlähde on asun-

alueiden kunnostushankkeissa

tojen vuokratulot, jotka käytetään

ollaan mukana mahdollisessa kylän

kiinteistöjen kuluihin; lisäksi järjest-

yleiskaavatyössä ja järjestetään kes-

etään arpajaisia sekä myydään erilai-

kustelutilaisuuksia

sia tuotteita ja vuokrataan telttoja,

Kyläseura jatkaa keskustelua kylän

tikkaita ja astiastoa sekä kylätaloa

jatketaan kylätalon maksutonta

vesi- ja viemäröintiasioista virano-

juhla- ja toimintatilaksi.

palvelua kylän seuroille sekä toi-

maisten kanssa vesiasioiden hoi-

mintaa järjestäville organisaatioille

tamiseksi lain vaatimalla tavalla

TOIMINTASUUNNITELMAN

•

SISÄLTÖALUEET VUODELLE 2011

1. Koulupuisto; kylätalon toiminnot
•

kyläorganisaatioiden

5. Kyläseuran hallinnollinen työ, toimin-

ja sen alaiset jaokset hoitavat kylälehden,

toimintaa.

näkemysten

ulleiksi kyläkirjalla

Johtokunta kokoontuu tarpeen mukaan

kiinteistön sekä mahdollisten hankkeiden

ja

•
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 teleasennukset
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KORPILAHDEN
APTEEKKI
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päivittäistavarat
k ahvio
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